
BASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS 
DEL SERVEI D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PER A L’OBTENCIÓ DE SUBVENCIONS PER
A PROJECTES DEL 2014

Article 1.- Objecte de la normativa

L’objecte  d’aquest  document  és  complementar  l’Ordenança  General  de  Subvencions  de 
l’Ajuntament de Granollers, aprovada per l’Ajuntament en Ple en sessió celebrada el 26 d’abril 
de 2006 i parcialment modificada per acord de plenari de 26 d'octubre de 2010, amb la voluntat 
de cofinançar les despeses derivades de l'execució de projectes i actuacions que tinguin com a 
objectiu principal  la promoció i la pràctica de l’activitat esportiva.  

Article 2.- Finalitat
La finalitat de la subvenció és dinamitzar l'activitat esportiva de la ciutat i afavorir la cooperació 
entre entitats i el sector públic.

Article 3.- Import
L'import de la subvenció no podrà superar el 100% del cost de l'actuació sol·licitada.

Article 4-  Beneficiaris
Podrà  acollir-se  a  aquesta  convocatòria  qualsevol  persona  física  o  jurídica,  de  naturalesa 
privada  o  entitat  sense  ànim  de  lucre  sempre  que  no  estigui  afectada  per  cap  de  les 
prohibicions  contingudes a  l'article  13 de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  general  de 
subvencions. 

Article 5.- Requisits

Les entitats i associacions esportives que es vulguin acollir a la convocatòria hauran d'estar 
inscrites  al  Registre  Municipal  d'Entitats  i  Associacions  de  Granollers,  amb  les  dades 
actualitzades. 
Tota la informació necessària per a la modificació de les dades de les entitats en el Registre 
Municipal, es troba disponible a la pàgina web de l’Ajuntament:

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jsp?
seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=1091&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&co
dResi=1&language=ca&codMenu=48&codMenuPN=21

Aquest  tràmit  es  pot  realitzar  tant  de  forma presencial  com a  través  de  la  Oficina  Virtual 
d'Atenció al Ciutadà. 
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A més de les obligacions assenyalades a l’art.  14 de la Llei  38/2003,  de 17 de novembre, 
general de subvencions, els beneficiaris han de complir les següents: 

 Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de 
Granollers i amb la Seguretat Social. 
 Autoritzar a l'Ajuntament a fer difusió de l'activitat subvencionada. 
 Les associacions i fundacions per poder ser beneficiàries de subvencions han 
d’estar inscrites en el corresponent registre oficial. 
 No es podran atorgar noves subvencions si no estan justificades les atorgades 
amb anterioritat, un cop ha transcorregut el termini establert per fer-ho.

Article 6 .- Programes, projectes o activitats subvencionables

Per a les sol·licituds que s’ajustin als àmbits d’actuació assenyalats en l’article segon,  el Servei 
d’Esports de l’Ajuntament de Granollers estableix per a l’any 2014  2 conceptes de subvenció 
a programes, projectes o activitats els quals s’assenyalen a continuació:

Concepte 1 Ajuts a la promoció d’activitat esportiva.
Concepte 2 Ajut per la celebració d’activitats puntuals (entre 1 i 7 dies)

Desenvolupament:

Concepte 1: Fa referència a un ajut a tota l’activitat en general de la temporada (inclou les 
activitats puntuals).
Concepte 2: sol·licitud només per al projecte en qüestió. Queda exclòs el concepte 1

Article 7.- Període de presentació de sol·licituds.

La convocatòria s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de les presents bases al BOP, i 
finalitzarà el dia 31 de març de 2014.

La  sol·licitud  d'aquestes  subvencions  i  la  seva  eventual  concessió  és  compatible  amb  la 
sol·licitud a altres institucions o administracions per el desenvolupament de la mateixa activitat 
subvencionada, sempre que la concessió de les dues no superi l’import previst de despesa.

Article 8.- Documentació a presentar

Les  entitats  esportives  que  es  vulguin  acollir  a  la  subvenció  objecte  d’aquesta  normativa, 
hauran de presentar la documentació assenyalada en  l’article 12 de l’Ordenança Generals 
de Subvencions (fitxa 4)  i també les fitxes/resum que es lliuraran des del Servei d’Esports, el 
model de les quals s’adjunta com annex al present document. 
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La fitxa resum número 1 caldrà omplir-la una sola vegada per part de l’entitat. Pel que fa a les 
altres sol·licituds, s’haurà d’emplenar una fitxa per a cada projecte  (fitxa núm. 2) en funció de 
les línies d’ajut a les quals es vulgui acollir l’entitat sol·licitant.

Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la 
informació, es podrà donar als sol·licitants un termini de 10 dies a comptar des de la recepció 
del  requeriment,  per  solucionar  els  defectes o  omissions  o per  ampliar  la  informació,  amb 
l'advertiment  exprés  que,  passat  aquest  termini  sense  que  el  sol·licitant  hagi  complert  el 
requeriment, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud. 

Article 9.- Lloc de presentació de la sol·licitud

La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de la documentació, s'haurà de presentar 
a la Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) del carrer Sant Josep núm. 7 de Granollers.

L'horari d'atenció al públic és de dilluns a dijous 8:30 a 19:00 hores, i divendres de 8:30 a 14:00 
hores.

Aquest tràmit es pot realitzar també a través de la Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà.

Article 10.- Publicitat de les bases i la convocatòria

Aquestes bases i la convocatòria es faran públiques mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, a la premsa local i al web de l'Ajuntament de Granollers. 

Article 11.- Dotació pressupostària

La dotació és de 141.350,00 euros, que estan previstos a la partida H H421.34150.48900  del 
pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014. 

Article 12.- Òrgan instructor
L'Òrgan instructor d'aquesta convocatòria de subvencions és la regidoria d'Esports. 

Article 13.- Comissió avaluadora

Les sol·licituds presentades seran avaluades per un òrgan col·legiat que estarà format com a 
mínim per:     
           - Regidor delegat (president).
           - Cap del servei d'Esports o persona en qui delegui.
           - Un secretari/ària que serà un funcionar/ària de l'Ajuntament.
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Article 14.- Indicadors que s’aplicaran en la concessió de les subvencions directes. 

Les subvencions de 2014 es concediran bàsicament segons el nombre d’esportistes federats 
que formin part de l’entitat i en segon lloc segons el nombre d’activitats que organitzin.

Per aquest motiu les dades imprescindibles a presentar seran les següents:
• Número de jugadors federats i/o inscrits en el Consell Esportiu del Vallès Oriental.
• Número d’equips inscrits a la federació o en el Consell Esportiu del Vallès Oriental.
• Nivell territorial on participa l’equip de més representació del club (sènior o juvenil, o 

júnior o...)
• Any de fundació de l’entitat.
• El  projecte  esportiu  (anual)  i  el  pressupost  oficial  de  la  temporada,  aprovat  per 

l’Assemblea o organisme equivalent 
• El projecte de l‘activitat per la qual es demana subvenció amb el pressupost general de 

l’entitat i el pressupost detallat de l’activitat.

Es tindrà també en consideració la següent informació:
• Promoció del nom de la ciutat.
• La  participació  en  activitats  organitzades  pel  Servei  d’Esports  de  l’Ajuntament  de 

Granollers.
• La col·laboració amb programes i activitats esportives municipals.
• El treball de multiculturalitat.
• L’atenció al gènere.
• L’organització  d’esdeveniments  esportius  a  nivell  local,  autonòmic,  nacional  i 

internacional.

    Barem pel concepte 1:  promoció de l’esport

Concepte   Puntuació
Nombre d'equips Fins a un màxim de 1 punt
Nivell de competició  -local (L), comarcal (C), provincial 
(P), nacional (N) e internacional (I)-

Fins a un màxim de 1 punt

Any de fundació  (anys d’antiguitat) Fins a un màxim de 0,5 punt
Promoció del nom de la ciutat. Fins a un màxim de 0,5 punt
(Granollers en el nom o la lletra "G")

Participació a les trobades i reunions organitzades des 
del Servei d’esports.

Fins a un màxim de 1 punt

Col·laboració amb els programes i les activitats  munici-
pals Fins a un màxim de 1 punt
Projecte esportiu i pressupost Fins a un màxim de 3 punt
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Atenció a la multiculturalitat. Fins a un màxim de 0,5 punt
Atenció al gènere. Fins a un màxim de 0,5 punt
Organització d’events esportius; locals, nacionals i inter-
nacionals

Fins a un màxim de 1 punt

10 punts igual al 100% de l’import

    Barem pel concepte 2:  activitat esportiva

Concepte   Puntuació
Dies de duració 2
Participants 2
Projecte 2
Pressupost 2
Promoció de l'esport 1
Àmbit territorial de l'activitat 1

10 punts igual al 100% de l’import

El  Servei  d’Esports  de  l’Ajuntament  de  Granollers  estudiarà,  i  si  s’escau  concedirà,  les 
subvencions que consideri adients a tots aquells projectes que siguin presentats per, entitats i 
associacions esportives de  Granollers d’acord amb allò que s’estableix a l’Ordenança General 
de Subvencions esmentada, sempre i quan els àmbits d’actuació s’emmarquin en qualsevol 
dels conceptes subvencionables. 

Excepcionalment es podrà concedir una subvenció a persones físiques o a entitats de fora de 
Granollers, 

Article 15.- Atorgament de les subvencions

L'atorgament de les subvencions serà aprovat per acord de Junta de Govern Local, i el termini 
màxim per a l'atorgament o denegació de la subvenció no podrà excedir els 3 mesos des del 
termini de presentació de sol·licituds.

La manca de resolució dins d'aquest termini es considera desestimació de la sol·licitud.

El beneficiari no podrà exigir l’augment o la revisió de la subvenció.

La resolució d'atorgament indicarà el nom de la persona/es beneficiari/àries de la subvenció, el 
seu número de DNI/NIF, l'import de la subvenció, i la forma i terminis de justificació. Igualment, i 
si escau, indicarà la valoració econòmica referida a les infraestructures i ús de les instal·lacions 
municipals derivades de l'execució de l'activitat subvencionada. 
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Article 16.- Acceptació de les subvencions 
El beneficiari de la subvenció resta obligat a signar, abans d'ordenar-se el pagament, un escrit 
d'acceptació de la subvenció, d'acord amb el model que li serà facilitat. 

Article 17.- Bestretes
Disposar el  pagament per bestretes del 100% de les subvencions que s'aprovin en el  seu 
moment, degut a que la naturalesa d'aquestes Entitats de Lleure fa difícil el desenvolupament 
de les activitats programades sense un suport econòmic previ i suficient.
L'entitat beneficiària resta exclosa d'aportar altres garanties de compliment de la finalitat de la 
subvenció degut a que la naturalesa d'aquestes entitats fa difícil el desenvolupament de les 
activitats programades sense un suport econòmic previ i suficient, és per això i per la finalitat 
social d'alt interès que satisfan, sense l'exigència de cap garantia ni aval, d'acord amb l'article 
15  de  l'Ordenança  General  de  Subvencions  de  l'Ajuntament  de  Granollers,  per  les  raons 
financeres esmentades i en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats 
en  les  seves  finalitats  i  responsabilitats,  d'acord  amb  l'experiència  que  aporta  la  gestió 
d'anteriors convocatòries. 

Article 18.- Justificacions
La subvenció quedarà justificada amb:

• La justificació de l'execució de les actuacions previstes en la memòria dels projectes 
presentats en el moment de fer la sol·licitud, i que inclourà la informació següent:

1. Balanç  econòmic  d'ingressos  i  despeses  on  consti  l'aportació  del  Servei 
d'Esports de l'Ajuntament de Granollers.

2. Relació de les altres subvencions rebudes o, si s'escau, del finançament propi 
per a l'activitat subvencionada, indicant la procedència, la quantitat i l'aplicació en 
el pressupost. 

• L'aportació de les factures corresponents a les despeses realitzades i el comprovant de 
pagament.

El termini màxim per a la presentació de les justificacions de les subvencions atorgades en 
l'exercici 2014, no podrà superar el dia 2 de març de 2015.

El  procediment  per  a la  justificació,  que es podrà fer  en qualsevol  moment  dins  el  termini 
assenyalat, està regulat en l’Ordenança General esmentada.

No es podran sol·licitar noves subvencions si no s'ha presentat la documentació relativa a la 
justificació de les atorgades amb anterioritat, un cop transcorregut el termini per fer-ho, i serà 
condició  indispensable  tenir  aquest  tràmit  aprovat  per  obtenir  el  dret  a  accedir  a  les 
subvencions de l’exercici de 2014 objecte d’aquesta convocatòria. 
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Article 19.- Revisió, revocació, modificació i renúncia
L’alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, 
l’obtenció concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l’Ajuntament superin el cost total 
de  l’obra  o  de  l’activitat  subvencionada  o  el  percentatge  que  s’hagi  fixat  en  les  bases 
específiques, així com la no justificació adequada de la totalitat de l’import de les despeses de 
l’actuació  a  què  el  beneficiari  estigui  obligat  a  justificar,  en  els  termes  i  dintre  del  termini 
establert a aquest efecte, pot donar lloc a la modificació de la resolució de l‘atorgament, bé 
sigui  en relació amb el  seu contingut  o condicionat,  bé sigui  en relació amb l’import  de la 
subvenció. 

Si  l’import  de  l'actuació  correctament  justificada  és  inferior  a  la  prevista,  es  revisarà  la 
subvenció atorgada d'acord amb la quantitat justificada per tal que la subvenció representi com 
a màxim el 50% de la despesa justificada, i es dictarà la resolució corresponent. 

Tant  en  el  cas  de  la  modificació  com  en  el  de  la  revocació  s’ha  de  concedir  un  termini  
d’audiència de 10 dies al beneficiari abans de resoldre. 

La persona beneficiària podrà renunciar  a la subvenció en qualsevol moment,  la qual cosa 
comporta que quedarà lliure del  compliment de la  càrrega,  les condicions o l’afectació que 
s’hagués imposat amb motiu de la seva concessió i perdrà el dret d’exigir-la. 

La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat  subvencionadora,  o,  si  s’escau,  el  seu 
cobrament, comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a 
indemnització de cap mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de 
l’interès de demora si la renúncia està degudament justificada. 

Article 20.- Període elegible de les despeses

Les despeses justificables podran anar des del dia 1 de gener de 2014 i fins el dia 31 de 
desembre del mateix any.

Article 21.- Pagament de la subvenció
La totalitat de la subvenció es pagarà de forma anticipada, segons disponibilitat de la Tresoreria 
Municipal. 

Article 22.- Obligacions dels beneficiaris
L’entitat es compromet a:

 Col·laborar amb l’Ajuntament de Granollers en la promoció de l’esport quan aquest li 
demani col·laboració.
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 A difondre els valors de l’esport entre els seus jugadors, entrenadors i seguidors i a fer-
los complir en les seves activitats.

 A tenir sempre actualitzada la informació de l’Observatori de l’Esport granollerí promogut 
per l’Ajuntament i per tant entregada la última documentació sol·licitada. 

 A fer un correcte ús de les instal·lacions esportives i a fer-se càrrec dels desperfectes 
ocasionats pels seus jugadors i seguidors.

 A col·laborar amb l’Ajuntament a la divulgació i implementació de plans de sostenibilitat i 
ajustos a la despesa energètica.

Granollers, 5 de febrer de 2014

                                               

Jordi Romea i Viñets
Cap del Servei d'Esports
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